ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Proces verbal
Incheiat azi 28.01.2015
Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

10. Mustafa Belghin
11. Stefan Cornel
12. Marincea Nicolaie
13. Oita Dumitru
14. Cozma Alexandru
15. Bolat Remzi
16. Turica Despina
17. Corman Adrian

Sedinta ordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar, conform
Dispozitiei nr. 8/23.01.2015.
Dna Presedinte supune la vot procesele verbale de la sedintele anterioare a Consiliului
Local Murfatlar din data de 18.12.2014 , respectiv 20.01.2015 , se arata ca nu sunt obiectiuni si
se supune la vot. In urma votului se obtin 17 voturi pentru .
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 11 puncte .
Dl. Primar propune retragerea punctului 1 de pe ordinea de zi intrucat nu au fost
comunicate toate sumele de la Trezoreria Municipiului Constanta. Se supune la vot ordinea de zi
care se aproba cu 17 voturi pentru. Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca 1
punct. Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi care se aproba cu 17 voturi pentru.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului
local pe anul 2014.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 , privind finantele publice
locale, Legii nr. 215 / 2001- legea administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare , precum si instructiunile de inchidere a exercitiului bugetar pe
anul 2014 , se supune spre aprobare contul de incheiere al exercitiului bugetar pe anul
2014 , dupa cum urmeaza :
VENITURI TOTALE
-venituri proprii
-cote defalcate din imp venit de la AFB
-cote defalcate din imp venit ptr echil
-cote defalcate din TVA
-cote defalcate din TVA pentru echilb
-subventii de la bugetul de stat
-sme primite de la UE

15.308.552 lei
2.993.301
2.442.101
2.497.525
4.736.686
1.923.050
705.878
70.011

CHELTUIELI TOTALE
-51.02.Autoritati publice
-54.02 Evidenta populatiei
-55.02 Dobanzi
-61.02 Ordine publica
-65.02.Invatamant
-66.02 Sanatate
-67.02.Cultura
-68.02.Asistenta sociala
-70.02.Serv de gosp comunala
-74.02 Mediu si ape
-84.02 Transporturi si telecomunicatii

14.895.008 lei
2.519.464
101.617
281.642
551.835
4.277.534
100.076.
2.200.385
1.107.279
1.898.898
744.795
1.111.483

In urma inchiderii exercitiului bugetar pe anul 2014 , se inregistreaza un
excedent in suma de 413.544,04 lei , la bugetul local , care se compune din urmatoarele
sume :
- cote defalcate din TVA ptr salarii profesori
18.810,00
- subventii din bugetul de stat pentru calamnitati
21.785,05
- sume aferente bugetului local SF
8.970,81
- sume din finantare prog nationale MDRAP
355.782,04
- sume din fd nerambursabile proiect POSDRU
6.926,02
- sume aferente buget local SD
1.270,12
reprezentant excedent la sectiunea de functionare in suma de 49.565,86 lei si
excedent la sectiunea de dezvoltare in suma de 363.978,18 lei..
Exercitiul bugetar pe anul 2014 al creditelor interne contractate se prezinta
astfel :
Venituri
0.00 lei
Cheltuieli
0.00 lei .
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si a
bugetului imprumuturilor interne si externe la finele perioadei 31.12.2014.
Potrivit art.26 al Legii nr 273 / 2006 , privind finantele publice locale , modificata si
completata , bugetul a fost construit pe doua sectiuni : sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare . In conformitate cu art.57 alin.1 din aceeiasi lege , conturile de
executie cuprind raportarile pentru urmatoarele bugete :
1.bugetul local ;
2.bugetul imprumuturilor externe si interne , pentru care rambursarea , plata
dobanzilor , comisioanelor , spezelor si a altor costuri se asigura din bugetul local ;
In conformiatate cu prevederile art. 49 , alin. 12 , din Legea 273/2006 ,
ordonatorii principali de credite prezinta in sedinta publica , executia bugetelor pe cele
doua sectiuni si a bugetului imprumuturilor interne si externe pentru trimestrul expirat ,
spre analiza si aprobare consiliului local.

Executia bugetului local pentru trimestrele I+II +III ale anului 2014 , se prezinta
astfel :
-lei
NR
CRT
I

FINANTARE

BUGETUL LOCAL
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT/DEFICIT

PREVEDERI
ANUALE
2014

PREVEDERI
CUMULATE
2014

19.161.456
19.161.456

19.161.456
19.161.456

15.308.552
14.895.008
413.544

-

-

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE
VENITURI – total
CHELTUIELI – total
EXCEDENT / DEFICIT

REALIZAT
CUMULAT
2014

GRADUL DE
REALIZARE
%
79,89%
77,73%

Pentru anul 2014 , situatia executiei bugetare a bugetului local pe cele doua
sectiuni , se prezinta astfel :
-lei

Veniturile sectiunii de functionare
Cheltuielile sectiunii de functionare
Excedentul /Deficitul sectiunii de functionare
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
2014
16.860.660
16.860.660

Prevederi
cumulate
2014
16.860.660
16.860.660

2.300.796
2.300.796

2.300.796
2.300.796

Realizat
cumulate
2014
14.247.185
14.197.619
49.566
1.061.367
697.389
363.978

Suma totala a veniturilor incasate la data de 31.12.2014 este de 15.308.552 lei,
din care:
- venituri proprii
2.933.301
- cote defalc.din imp.pe venit AFB
2.442.101
- cote defalc din imp pe venit ptr ech
2.497.525
- cote defalcate din TVA
4.736.686
- cote defalcate din TVA ptr echilbrare
1.923.050
- subventii de la bugetul de stat
705.878
- sume primite UE
70.011
La data de 31.12.2014 cheltuielile Primariei orasului Murfatlar sunt de
14.895.008lei, din care:
- cheltuieli personal
6.523.521
- chelt.mat.si serv.
5.657.457
- chelt. de capital
665.019
- chelt fonduri nerambursabile
32.370
- transf.neconsolidate
725.248
- transf activ sportive si culte
303.264
- dobanzi
281.642

Gradul de
realizare %
84,50%
84,20%
46,13%
30,31%

- rambursari credite
706.487
Pe capitole bugetare evidenta contabila se prezinta astfel:
Cap. 51.02.
2.519.464
54.02.
101.617
55.02
281.642
61.02
551.835
65.02
4.277.534
66.02
100.076
67.02
2.200.385
68.02
1.107.279
70.02
1.898.898
74.02
744.795
84.02
1.111.483
Excedentul bugetar inregistrat la data de 31.12.2014 este in suma de 413.544,00
lei , care se compune din urmatoarele sume :
- cote defalcate din TVA ptr salarii profesori
18.810,00
- subventii din bugetul de stat pentru calamnitati
21.785,05
- sume aferente bugetului local SF
8.970,81
- sume din finantare prog nationale MDRAP
355.782,04
- sume din fd nerambursabile proiect POSDRU
6.926,02
Sume aferente buget local SD
1.270,12
Pentru anul 2014 , situatia executiei bugetare a bugetului imprumuturilor interne
si externe pentru sectiunea de dezvoltare , se prezinta astfel :
- lei
Prevederi
anuale
Veniturile sectiunii de dezvoltare
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare
Excedentul /Deficitul sectiunii de dezvoltare

Prevederi
cumulate
2014

-

Realizat
cumulate
2014

-

Gradul de
realizare %

-

Evidenta contabila este tinuta la zi, iar datele contabile din darea de seama
corespund cu cele din contabilitatea sintetica.
Pe capitole bugetare cheltuielile efectuate atat la personal , la cheltuieli materiale
si servicii cat si la cheltuieli de capital nu depasesc prevederile bugetare.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii
nomenclatorului stradal al orasului Murfatlar.
Dl. Secretar da citire proiectului de hotarare prin care se supune spre
aprobare Consiliului Local modificarea si completarea nomenclatorului stradal al
orasului Murfatlar , astfel:
Cu privire la inscrierea in nomenclatorul stradal al orasului Murfatlar, ca
urmare a dobandirii unor imobile :

-

a) Prin contractul de comodat nr. 280 din 20.09.2002, dl Baraitaru Ion, a
inchiriat un imobil situat in str. Calea Bucuresti, nr. 1, Statia Basarabi, orasul Murfatlar,
jud. Constanta. Imobilul detinut de Compania Nationala « CFR » SA se va inscrie in
nomenclatorul stradal pe

str. Calea Bucuresti, Nr. 1N, orasul Murfatlar, Jud.

Constanta,
b) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 40 din 12.01.2014, act de
dezlipire nr 39/12.01.2015, dl Ilasca Daniel a dobandit un imobil situat in satul Siminoc,
orasul Murfatlar, str. Rasaritului, nr. 17, lotul 2/2. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul
stradal pe

str. Rasaritului, Nr. 17B, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud.

Constanta;
c) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 1469 din 23.08.2011, act de
dezlipire si partaj voluntar nr 2465/13.11.2014, act de dezlipire nr 39/12.01.2015, d-na
Boangiu Magdalena a dobandit un imobil situat in satul Siminoc, orasul Murfatlar, str.
Rasaritului, nr. 17, lotul 2/1. Imobilul se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str.
Rasaritului, Nr. 17A, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
d) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 1469 din 19.12.2014, act de
dezmembrare nr 1109/19.12.2014, dl Paun Constantin a dobandit un imobil situat in
satul Siminoc, orasul Murfatlar, str. Socului, nr. 7, lotul 1. Imobilul detinut de Paun
Constantin, respectiv lotul 1, va ramane in nomenclatorul stradal pe str. Socului, Nr. 7,
satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta, iar imobilul detinut de Maruntelu
Matei si Maruntelu Maria, respectiv lotul 2, se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str.
Socului, Nr. 7A, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
e) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 1674 din 31.07.2014, dl Pavel
Ionut a dobandit un imobil situat in satul Siminoc, orasul Murfatlar, str. Parului, nr. 8,
lotul 1/2. Imobilul detinut de pavel ionut, se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str.
prunului, Nr. 8C, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta;
f) Prin contractul de vanzare cumparare nr. 418 din 07.05.2012, act de
lotizare nr 416/07.05.2012, d-na Costia Lacramioara-Ionica a dobandit un imobil situat
in satul Siminoc, orasul Murfatlar, str. Ciresului, nr. 4, lotul 3. Imobilul se va inscrie in
nomenclatorul stradal pe str. Ciresului, Nr. 4B, satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud.

Constanta; iar lotul 2 se va inscrie in nomenclatorul stradal pe str. Ciresului, Nr. 4A,
satul Siminoc, orasul Murfatlar, Jud. Constanta.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea drepturilor de hrana personalului care
asigura ordinea si linistea publica din cadrul Serviciului public Politia Locala
Murfatlar .
Avand in vedere prevederile art. 351 din Legea nr. 155/2010 modificata prin
OUG nr. 65/2014 prin care se reglementeaza dreptul politistilor locali la norma de hrana ,
in conformitate cu prevederile OG nr. 26/1994 , Ordinul MAI S310/2009 , art. 36, al. 2 ,
lit. b si d, alin. 4 lit. a alin. 6 , lit. a , pct.7 , art. 45, art. 115, al. 1 , lit. b din Legea
nr.215/2001 , republicata in anul 2007, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
drepturilor de hrana personalului din cadrul Serviciului public Politia Locala Murfatlar in
cuantum de 24 lei/zi calendaristica ( valoarea financiara potrivit Normei 6 ) , precum si
de 2 lei/zi calendaristica ( Norma 12 B ) .
Valoarea normei de hrana reprezinta drepturi de natura salariala potrivit
Sistemului European de Conturi 1995 ( ESA 95 ) , aprobat prin Regulamentul ( CE) nr.
2223/96, obligatoriu tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
Dispozitiile prezentului act normativ se aproba in limita fondurilor bugetare
aprobate.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului activitatii asistentilor
personali incadrati la primaria orasului Murfatlar pe semestrul II al anului 2014.
Avand in vedere prevederile art. 40 alin. 2 din legea 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare , art. 29 alin. 1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile si
completarile ulterioare , art.36, alin. 2 , lit.d, alin.6 pct 2 , art.45 , art.115 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
Raportului activitatii asistentilor personali incadrati la primaria orasului Murfatlar pe
semestrul II al anului 2014 care contine urmatoarele date:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna;
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti;
4. Numarul de controlale efectuate si problemele sesizate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, serviciului de asistenta sociala de la nivelul
autoritatii publice locale îi revine rolul de a monitoriza modul de îndeplinire a atributiilor
si obligatiilor ce revin asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.
In vederea ameliorari situatiei persoanelor cu handicap grav, asistentii personali
au obligatia acordarii unor ingrijirii speciale adaptate fiecarei situatii in parte, prin
satisfacerea nevoilor fizice, personale, sociale si spirituale de care au nevoie, indiferent de
varsta acestora.
Ingrijirile astfel acordate trebuie sa permita persoanelor cu handicap grav sa isi
valorifice potentialul fizic, intelectual, spiritual, emotional, in pofida handicapului de care
sufera, care sa conduca la imbunatatirea situatiei acestora si la integrarea lor in familie si
societate.
Tinand cont de aceste aspecte la sfarsitul semestrului II, 2014, serviciul de
asistenta sociala raporteaza urmatoarele:
1. Dinamica angajarii asistentilor personali:
La data de 31.12.2014 în evidentele noastre figureaza un numar de 29 persoane cu
handicap grav care beneficiaza de personal angajat în baza unui contract individual de
munca si un numar de 27 persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatia
lunara.
In perioada 01.07.2014-31.12.2014:
- au fost încheiate un numar de 6 contracte individuale de munca pentru bolnavi
cu handicap grav care au fost supusi revizuirii medicale si care au beneficiat în continuare
de asistent personal.
In evidentele noastre la sfarsitul semestrului II figureaza un numar de 19
persoane adulte cu handicap grav si un numar de 40 minori.
Cele mai frecvente afectiuni intalnite la copii sunt: Tetrapareza si parapareza
spastica, hidroencefalopatie infantila, autism si retrad psihic, epilepsie, sindrom Langdon
Down, infectie HIV_SIDA.
La adulti cu handicap cele mai intalnite afectiuni sunt: dementa senila,
sindromul Alzheimer, epilepsie, accidentul vascular cerebral;
2. Modul in care se asigura înlocuirea asistentului personal pe perioada
concediului de odihna.
Referitor la acest aspect precizam faptul ca pe raza orasului nostru nu sunt
înfiintate si nu functioneaza Centre de gazduire tip respiro. Intrucat nu sunt conditii de
înlocuire a asistentului personal pe perioada concediului de odihna si nu exista
posibilitatea gazduirii bolnavului, s-a luat masura legala de acordare pentru persoana cu
handicap grav sau reprezentantului sau legal a unei indemnizatii in cuantum egal cu
salariul net al asistentului debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din
sectorul bugetar
La sfarsitul anului 2014, aceasta indemnizatie a fost acordata pe baza cererilor
depuse unui numar de 22 asistenti personali.
3. Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti

Precizam ca in conformitate cu prevederile art.38, lit. a din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata si
actualizata, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire
organizata de angajator.
In semestrul II 2014 nu a fost organizata aceasta forma de instruire
4. Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:
Verificarile efectuate au vizat urmatoarele aspecte: modul in care sunt indeplinite
obligatiile contractuale ale asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare..
In cursul semestrului II 2014 au fost verificate la domiciliu un numar de 22 cazuri
fara a se constata probleme deosebite.
5. Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap;
In vederea efectuarii unor investigatii medicale de specialitate, cu un grad ridicat
de complexitate sau pentru efecuarea unor operatii medicale au fost acordate ajutoare de
urgenta unui numar de 8 familii in care exista un bolnav cu handicap grav.
Prin acordarea unor abonamente de calatorie a fost asigurata deplasarea
însotitorilor si a copiilor bolnavi în vederea efectuarii procedurilor de fizioterapie în
unitatile medicale specializate la solicitarile asistentilor personali.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere.
Avand in vedere prevederile art. 1805 Cod Civil, cap.VIII din contractul de
inchiriere, art.36 al.2 lit.c, art.45 , art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea
administratiei publice locale, republicata, Consiliul Local Murfatlar se propune
aprobarea cesiunii unui contract de inchiriere:
 contractul de inchiriere nr. 4953/29.07.2014, avand ca titular pe dl.
Bolboaca Sava in favoarea d-nei IOAN MIRELA;
Persoanele fizice si juridice care dobandesc calitatea de cesionari vor beneficia de
dreptul de folosinta al suprafetei de teren ce face obiectul contractului de inchiriere, luand
locul cedentului.
Cesionarul se obliga la respectarea tuturor drepturilor si obligatiilor ce izvoresc din
clauzele prezentate in contractul initial.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in
vederea inchirierii pasunii ( sat Siminoc ) apartinand domeniului privat al orasului
Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , art. 6 din Normele Metodologice
din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şl exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
, art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.2 art.45, art. 115 al.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea organizarii unei
licitatii publice in vederea inchirierii pasunii ( sat Siminoc ) apartinand domeniului
privat al orasului Murfatlar
Licitatia publica are caracter deschis prin strigare si pot participa atat organizaţii
şi asociaţii locale ale crescătorilor de animale legal constituite, cat si persoane fizice sau
asocieri ale unor persoane fizice , persoane juridice , locale , care detin animale.
Caietul de sarcini, data, locul organizarii licitatiei si comisiile de licitatie vor fi
stabilite prin dispozitie a primarului.
Pretul minin de pornire la licitatie este de 150 lei/ha/an, iar termenul de inchiriere
va fi de 8 ani.
Pasul de strigare este de 10 lei/ha/an.
Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 1000 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie, daca aceasta depaseste 5 % pe an.
Se supune la vot acest proiect de hotarare . In urma rezultatului votului se obtin
10 voturi pentru , 6 voturi impotriva si 1 abtinere . Acest proiect de hotarare nu a trecut
intrucat nu s-a intrunit cvorumul de voturi.
Dl Secretar propune sa se sesizeze Curtea de Conturi cu privire ca se opun
obtinerii de venituri la bugetul local si ca nu se respecta legea in vederea luarii de masuri
pentru exploatarea pasunei.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor contracte de
inchiriere pentru locuinte tip ANL.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe - REPUBLICARE), HGR nr. 962/2001 privind

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , art.36 al.2
lit.c, alin. 5 lit. b , art.45 , art. 115 al.1 lit.b , din Legea nr.215/2001 Legea administratiei
publice locale,
republicata, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea
modificarii unor contracte de inchiriere pentru locuinte tip ANL pentru urmatorii
chiriasi, astfel :
 in contractul de inchiriere nr. 4988/16.08.2011 avand ca titular pe Dl
Emurla Beihan se modifica adresa str. Fantanitei nr. 1B , blocul Tineret Sc. D , Ap. 2 cu
adresa str. Fantanitei nr. 1 B , Bloc Tineret , Sc. C , Ap.1;
 in contractul de inchiriere nr. 6895/22.11.2013 ( act aditional
nr.5802/08.09.2014 avand titular pe Dna Istrate Loredana – Andreea se modifica
adresa str. Fantanitei , nr. 1 B , Bloc Tineret , Sc. C , Ap. 1 in str Fantanitei , nr. 1B , Bloc
Tineret Sc. D , Ap. 2;
 in contractul de inchiriere nr. 6414/15.12.2014 avand titular pe Dna
Nistor Cecilia - Cristina se modifica adresa str. G-ral Vasile Milea , nr. 2A , Bloc
Tineret BT2, mansarda , Ap. 16 in str G-ral Vasile Milea, nr. 2A , Bloc Tineret BT2 ,
Ap. 11.

Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
9. Proiect de hotarare Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de
interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara de ajutor social pe anul 2015.
Avand in vedere prevederile art.6, al.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat modificata si completata prin Legea 276/2010, art.36 ,alin . 6, lit.a,pct 2,
art. 45, art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar
aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social pe anul
2015.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor
publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art.45, alin.6 din Lega nr. 215/2001 a administratiei
publice locale se propune consiliului local spre aprobare Planul de ocupare al functiilor
publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art.23, alin.2, lit.b si alin.4 din Legea nr. 188/1999,
republicata cu modificarile si completarile la zi privind Statutul functionarilor publici,
planul de ocupare al functiilor publice se elaboreaza anual cu consultarea sindicatelor de
catre primar si se aproba prin hotarare a consiliului local.
Macheta conform careia s-a întocmit acest plan este in conformitate cu Ordinul
presedintelui ANFP nr. 7660/2006.
Prezentul plan de ocupare al functionarilor publici a fost transmis Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici cu adresa nr. 7907/04.12.2014 si nu au fost constatate
modificari privind modul de intocmire al acestuia.
Fara acest plan nu se pot organiza concursuri de promovare in grad profesional
imdeiat superior sau in clasa.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Creare Centru
National de Informare si Promovare Turistica in localitatea Murfatlar” şi a
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013.

Programul Operaţional Regional (POR) este documentul strategic care, alături de
celelalte Programe Operaţionale (PO), contribuie la realizarea obiectivului Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă,
respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi
media dezvoltării statelor membre ale UE.
Prin prezentul proiect intitulat ,,Creare Centru National de Informare si
Promovare Turistica in localitatea Murfatlar” , Primaria Orasului Murfatlar urmareste
sa construiasca un centru national de informare si promovare turistica pe care, pe viitor,
sa-l poata ancora la o retea nationala de centre de informare si promovare, facand
cunoscuta zona turistica Murfatlar, traditiile culturale si resurse orasului si dezvoltand
sectorul turistic.
Urmare a solicitarii Autoritatii Nationale pentru Turism nr 421/19.01.2015
inregistrata la Primaria orasl Mrfatlar sub nr. 406/19.01.2015 prin care se solicita
transmiterea unei noi Hotarari a Consiliului Local al Orasului Murfatlar privind aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de proiect , prin care se reflecta modificarile legate de
bgetul proiectului.
Construirea unui centru national de informare si promovare turistica in orasul
Murfatlar este necesara atat pentru turistii locali, cat si pentru cei straini, existenta unei
astfel de constructii facilitand promovarea unui mesaj de ospitalitate catre turisti si
oferindu-le acestora sansa de a primi informatii corecte in ceea ce priveste orientarea
catre zona turistica Murfatlar, cresterea confortului in concedii si aprecierea destinatiei
vizate.
Prin implementarea activitatilor proiectului avem convingerea ca putem atrage un
segment important de turisti in localitatea Murfatlar, folosindu-ne de un cumul de factori
precum:
 Obiective turistice de o inestimabila valoare (ansamblul rupestru de la Murfatlar,
una dintre cele 13 destinatii turistice religioase principale din tara);
 Resurse naturale ce dau un farmec deosebit zonei (dealurile de creta acoperite de
vita de vie si Rezervatia Naturala Fantanita, ocrotita de lege incepand cu anul
1962 si care adaposteste o serie de specii rare de plante si animale);
 Pozitionarea geografica extrem de avantajoasa, orasul Murfatlarul aflandu-se la
doar 18 km de al treilea mare oras al tarii (Constanta);
 Accesul facil in localitate (drumul spre si dinspre litoralul romanesc, principala
atractie turistica a Romaniei trece prin Murfatlar).

Desi orasul Murfatlar este deocamdata perceput a fi doar un punct pe ruta de acces
catre Marea Neagra, prezentul proiect propune modificarea perceptiei publicului asupra
orasului prin facilitarea accesului la informatii, avand drept obiectiv general cresterea
gradului de informare a turistilor ce viziteaza orasul Murfatlar si a tour-operatorilor cu
aproximativ 20% in primul an de la finalizarea proiectului ,,Creare Centru National de
Informare si Promovare Turistica in localitatea Murfatlar”.
Valoarea totala a investitiei este de 500.573,39 lei fara TVA
Din care C+M = 247.554,00 lei fara TVA
Proiectul ,,Creare Centru National de Informare si Promovare Turistica in
localitatea Murfatlar” urmareste:
 Crearea unui centru national de informare si promovare turistica;
 Crearea unui web-site/unei baze de date cu informatii turistice;
 Crearea a 2 noi locuri de munca;
 Atingerea unui numar de aprox. 10.000 turisti informati in primul an
postimplementare;
 Atingerea unui numar de aprox. 10.000 vizitatori in primul an post-implementare;
 Atingerea unui numar de aprox. 12.000 vizualizari ale web-site-ului;
 Achizitionarea unui telefon, a doua calculatoare, unui monitor tip touch-screen,
unei imprimante multifunctionale, unui fax multifunctionale, unei plasme FULL
HD, prin care sa se permita facilitarea schimbului de informatii, comunicarea cu
turistii si touroperatorii, prezentarea de informatii catre turistii sositi la centrul de
informare.
Vazand oportunitatea accesarii de fonduri europene prin intermediul Programului
Operational Regional (2007-2013), Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora propunem Consiliului Local al orasului Murfatlar aprobarea
proiectului ,,Creare Centru National de Informare si Promovare Turistica in localitatea
Murfatlar” si a cheltuielilor legate de proiect. Valoarea totala a proiectului este de
620.341,29 lei inclusiv TVA.
Se supune la vot si se aproba cu 17 voturi pentru.
Dna. Presedinte declara sedinta incheiata.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces – verbal.
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